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Abstrakt 

Syftet med detta arbete är att undersöka förskole pedagogers föreställningar dels om 

flerspråkiga barn, dels av modersmålsundervisning. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur 

förskole pedagoger på olika sätt arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn. 

Intervjuerna med fem förskollärare och en specialpedagog genomfördes vid två olika 

förskolor i södra Sverige. Metoden har varit kvalitativa intervjuer. 

Det sammanställda resultatet visade att modersmålsundervisningen saknas i de undersökta 

förskolorna, vilket ledde till att undersökningen delvis fick en annan fokus. Det saknas också 

dels specifika arbetsmetoder, dels extra resurser i arbete med flerspråkiga barn. Pedagoger 

stimulerar emellertid barnens språkutveckling genom olika aktiviteter som bygger på barnens 

önskemål och intresse så som gymnastik, sång, sagostund, bild, drama och utevistelse.  

Vidare visar studien att barnen lär sig i samspel med varandra och att förskolepedagogers 

förhållningssätt har stor betydelse för språkutveckling hos flerspråkiga barn. Det krävs 

engagerade och lyhörda pedagoger för att skapa en tillåtande miljö som stimulerar barnens 

språkutveckling.   

Nyckelord: Flerspråkighet, modersmål, förskola, språk, förhållningssätt. 

Engelsk titel: Bilingual Children in Kindergarten. What ideas do preschool teachers have 

about developing language skills in bilingual children? 
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1. Inledning 

Enligt Skolverket (2013) använder nästan var femte förskolebarn fler än ett språk dagligen.   

I skolverkets rapport Flera språk i förskolan (2013) framhävs pedagogers betydelse i 

förhållande till barns språkutveckling. Det står att:  

 

                 Flerspråkighet är en tillgång både för individen och för samhället. Viktiga faktorer i 

                 arbetet med flerspråkighet i förskolan är personalens förhållningssätt och  

                 kunskaper om hur man kan ge barn som talar flera språk möjlighet att utveckla  

                 både svenska och sitt eller sina modersmål. Barnens förutsättningar att utveckla     

                 alla sina språk påverkas i hög grad av attityder de möter och vilken språklig    

                 stimulans de får (2013,s.4). 

 

 

Det innebär att det är viktigt att pedagoger på förskolan uppmuntrar, stödjer och skapar 

möjligheter för flerspråkiga barn att använda både svenska och sitt modersmål. För det krävs 

att pedagoger i barnens omgivning har kunskap om vad det innebär att arbeta med 

flerspråkiga barn samt att pedagoger har ett förhållningssätt som kännetecknas av nyfikenhet 

och öppenhet. Det krävs också att de får resurser för arbetet och stöd från ledningen. 

 

Bakgrunden till detta val av undersökning är mitt eget intresse för arbete med 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Även min egen bakgrund som flerspråkig pedagog 

och förälder till en nioårig tvåspråkig flicka är en av orsakerna till denna undersökning. Jag 

har arbetat som barnskötare i tretton år på tre olika förskolor och har träffat många 

flerspråkiga barn. Detta har väckt mitt intresse för språkutvecklingen hos barn som talar mer 

än ett språk. Enligt min erfarenhet saknas det tydligt definierade arbetsmetoder för arbete med 

flerspråkiga barn. Även om flerspråkighet tillhör vardagen i förskolan är kunskapen om 

flerspråkiga barn enligt min erfarenhet bristfälliga. Det är anledningar till att jag ville göra 

denna undersökning.  

 

 Vikten av modersmålet tydliggörs i Lpfö98 (2010) och framställs som förskolans uppdrag. 

 I  Läroplanen för förskolan (2010) står att:  

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre            

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål  

(2010, s.7).  

           



2 
 

Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98/10) tar upp modersmålet som en viktig aspekt för barns 

språkutveckling.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka förskole pedagogers föreställningar av dels 

flerspråkiga barn, dels av modersmålsundervisning. Ett delsyfte var att undersöka hur 

samarbetet med flerspråkiga barns föräldrar såg ut. 

Ett ytterligare syfte är att undersöka hur förskolepedagoger på olika sätt arbetar med 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka olika föreställningar kan förskolepedagoger ha kring att arbeta med 

språkutvecklingen med flerspråkiga barn? 

 Vilka olika metoder och verktyg använder förskolepedagoger för att utveckla språk 

hos flerspråkiga barn?  

 Vilka föreställningar har förskolepedagoger av hur modersmålsundervisning bör vara 

integrerad i förskolans verksamhet? 

 

1.3 Disposition 

Efter metodavsnitt och bakgrunds avsnitt där jag dels redogör för relevant forskning kring 

flerspråkighet, dels definierar viktiga begrepp kommer jag att redovisa resultatet av min 

undersökning. Resultatet kommer jag sedan att diskutera i det avslutande analysavsnittet.  
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2. Metod 

I följande avsnitt redovisar jag den metod som jag har använt i studien samt diskuterar hur 

urvalet av de intervjuade förskolepedagogerna har gått till. Min undersökning var från början 

inriktad på att ta reda på föreställningar om modersmålsundervisning i förskolan men 

eftersom den visade sig att modersmålsundervisning saknades på de förskolor som jag 

genomförde undersökningen på ändrades mitt syfte. Jag fick istället omfatta även samarbetet 

med föräldrarna i min undersökning för att föräldrarnas syn på lärande har en betydelsefull 

roll för barns språkutveckling.  

 

2.1 Val av metod 

I denna studie har jag använt en kvalitativ metod i form av intervjuer. Staffan Stukát (2005) 

filosofie doktor i pedagogik, tar upp kvantitativ och kvalitativ forskning i sin bok Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap. Stukát menar att forskarens huvuduppgift i en 

kvalitativ undersökning är att tolka och förstå resultatet som framkommer, inte att 

generalisera, förklara och förutsäga. Med det menas att det är helheten som ska uppfattas och 

framföras i resultatet. 

Stukat (2005) skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer och skriver att vad 

som kännetecknar ostrukturerade intervjuer är att frågorna inte ställs i en bestämd ordning. 

Stukat menar följande om intervjuer: 

              Det finns många sätt att utföra forskningsintervjuer på, beroende på vilket spelrum 

              man ger den intervjuade personen. Man kan generellt säga att ju större detta  

              utrymme är, desto bättre är möjligheten för att nytt och spännande material 

              ska kunna komma fram (2005, s.37).   

 

Ett sätt att få nytt material är att ställa följdfrågor som; vad menar du med det eller kan du 

vidareutveckla det. Denna metodik ger möjlighet att komma längre och nå ett djupare resultat 

i undersökningen (2005). De intervjuer som jag har gjort är av den ostrukturerade varianten.  

Jag ställde mina huvudfrågor och anpassade följdfrågor efter pedagogernas svar på mina 

huvudfrågor.  

 

Jag grundade mina val av förskolorna på att det skulle finnas flerspråkiga barn i 

verksamheten, men i varierande grad, då jag inte ville att förskolorna skulle se exakt likadana 

ut. En av förskolor ligger centralt och är mångkulturell med barn från olika delar av världen. 



4 
 

Den andra förskolan är belägen i ett bostadsområde i norra delen av staden där majoriteten av 

barnen har svenska som hemspråk.  Förskolorna ligger i samma kommun men i olika delar av 

en större stad. I min undersökning deltog fem förskolepedagoger och en specialpedagog.  

I förskolan A finns 74 inskrivna barn på fyra avdelningar. Ungefär 90 % av barnen har 

svenska som modersmål. I förskolan B finns 115 inskrivna barn på sju avdelningar. Ungefär 

70 % av barnen har ett annat modersmål än svenska.   

Jag upplevde tiden som ett hinder i min undersökning. Förskolepedagogerna hade svårt att 

hitta den tiden som krävdes för intervjuer. Jag var tvungen att genomföra intervjuer vid olika 

tillfällen och de genomfördes på pedagogers enskilda planeringar på förskolan A. På 

förskolan B genomfördes intervjuer vid ett tillfälle.  

 

2.2 Etiska övervägande 

I rapporten God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) presenteras fyra huvudkrav som ska 

följas upp i en forskningsstudie. Det är informationskravet och samtyckeskravet som innebär 

att den intervjuade informeras om forskningens syfte samt att deltagande är frivilligt och att 

det kan avbrytas när som helst. Konfidentialitetskravet handlar om att de intervjuade 

garanteras anonymitet och att personuppgifterna inte kan nås av obehöriga. När det gäller 

nyttjandekravet ska insamlade materialet endast användas i forskningssyftet.  

Innan man börjar med forskningsstudier ska dessa fyra krav göras tydliga för dem som ska 

delta i intervjuer. Det har jag hållit mig till i genomförande av min studie som jag redogör för 

i följande avsnitt. 

 

 

2.3 Genomförande 

Jag kontaktade förskolechefer via telefon och förklarade mitt syfte med undersökningen samt 

vilken metod jag skulle använda mig av. Mina önskemål var att alla intervjuade skulle vara 

förskolelärare samt att några av dem skulle ha ett annat modersmål än svenska. 

Förskolechefer gick vidare till sina arbetslag och frågade om det fanns personer som kunde 

ställa upp och bli intervjuade. Alla intervjuade ställde upp frivilligt.   
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Därefter skickade jag informationsbrev (bilaga 1) med intervjufrågor (bilaga 2) till alla som 

skulle delta i undersökningen. De informerades i brevet om att deltagande är frivilligt samt att 

de kunde avbryta medverkan när som helst under intervjun. Att spela in intervjuer godkändes 

av alla deltagare. Jag gjorde sex intervjuer på två olika förskolor.  

Jag kontaktade de berörda och bokade tid för intervjuer. Alla intervjuer genomfördes på deras 

arbetsplatser i en ostörd miljö. Intervjuer varade mellan 20 - 30 minuter. Jag upplevde mina 

informanter som väldigt engagerade. De besvara mina frågor med väl motiverade svar som 

ledde till spontana följdfrågor och givande diskussioner. Intervjuerna blev något mer 

ostrukturerade än vad jag hade tänkt från början. Jag fick möjlighet att ställa fler frågor under 

intervjuer som inte fanns i den ursprungliga frågeguiden. Jag hade förberett huvudfrågor som 

jag formulerade på ett sätt som jag ansåg var lättast för den intervjuade att förstå.  Enligt 

Stukát (2005) är en skicklig intervjuare en som kan följa upp idéer, utforska svaret och gå in 

på bakomliggande motiv. Följdfrågor ska användas för att få svaren mer utvecklade och 

fördjupade. Efter avslutade intervjuer lyssnade jag igenom dem flera gånger och gjorde 

anteckningar för att kunna analysera. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun skriver den 

norska psykologen Steinar Kvale (1997) att vid kvalitativa undersökningar måste man 

bearbeta en mängd data. Denna data behöver analyseras, struktureras upp och tolkas. Kvale  

menar att det kan göras med hjälp av olika metoder som anpassas efter den aktuella studien.  

Enligt författaren är det bra att använda sig av en bandspelare som hjälpmedel. Det ger 

intervjuare möjlighet att koncentrera sig på ämne och vara en god lyssnare (1997).  

Inga av förskolorna hade modersmålsundervisning vilket gjorde att informanterna inte kunde 

prata om hur modersmålsundervisningen fungerade hos dem. Detta ledde till att denna del av 

min undersökning fick omformuleras. Samtidigt hade naturligtvis informanterna 

föreställningar om modersmålsundervisning, vilka jag inkluderat i mitt resultat. Även om jag 

till viss del kom att undersöka något annat än tänkt utifrån mitt syfte, kan jag med mitt 

primärmaterial besvara mina forskningsfrågor. 

Naturligtvis kan jag inte säga något generellt om förskolepedagogernas föreställningar utifrån 

ett fåtal intervjuer. Då mina informanter efter förfrågan av sina chefer valt att bli intervjuade 

är det också troligt att de har ett särskilt intresse för ämnet vilket påverkar deras svar på mina 

frågor. Eftersom jag själv är intresserad av och har arbetat med dessa frågor under en lång tid 

är naturligtvis inte otänkbart att jag påverkat informanterna under intervjuerna. 
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3. Bakgrundsmaterial 

I detta avsnitt redovisas definitioner av olika väsentliga begrepp för min studie. Jag 

presenterar teorier om flerspråkighet i förskolan samt om förskolans betydelse i bemötande av 

flerspråkiga barn och deras föräldrar. Därefter följer en beskrivning av Lev Vygotskijs teori 

om barnens utveckling då denna är en viktig del av Läroplanen för förskolan. I min 

kommande diskussion kommer jag att återknyta till Vygotskijs tankar då ett återkommande 

tema i mina intervjuer handlar dels om hur barn utvecklas tillsammans, dels om 

individanpassad undervisning.  

Jag har även utgått från den norske forskares Bente Eriksen Hagtvets tankar om barns 

språkutveckling i förskolan.  

 

3.1 Definitioner av olika begrepp 

För att kunna förstå flerspråkigheten och vikten av modersmålet kommer jag att redogöra de 

begrepp som är viktiga i förhållande till det. Dessa begrepp är: språk, modersmål, 

modersmålsundervisning och flerspråkighet.  

 

3.1.1 Språk 

För mig är det viktigt att definiera begreppet språk för att kunna sätta mig in i flerspråkiga 

barns språkutveckling. Att utveckla ett språk är något av det viktigaste som sker i barns liv 

och det är väsentligt att fundera över vad ett språk egentligen innebär.  

I boken Barn med flera språk (2003) beskriver Gunilla Ladberg, forskare i pedagogik, språket 

som bron mellan människor. Hon är även beteendevetare med psykologutbildning och har 

flerspråkighet som sitt huvudsakliga arbetsområde, något som bidrog till att jag tar upp henne 

i min undersökning.  Hon påstår att vi människor behöver språket för att möta varandra, för 

att förstå varandra och för att bli förstådda. Hon skriver: 

                   Språk är ett socialt fenomen, och ett kulturellt. Man kan inte lära sig språk utan att  

                   samtidigt ingå i ett socialt och kulturellt sammanhang. Redan små barn lär sig  

                   viktiga kulturella handlingar. En så enkel handling som att hälsa innebär en  

                   kombination av ord, röstläge, ansiktsuttryck, blick, kroppshållning, gester. 

                   Allt detta ska stämma överens och samordnas på bråkdelar av en sekund 

                  (Ladberg 2003, s. 40).  
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För att barn ska lära sig ett språk måste de lära sig om den kultur där språket talas enligt 

Ladberg (2003). Hon skriver också att vi kommunicerar med språket men även att språket ger 

uttryck för vår identitet. Författaren poängterar förskolans betydelse för barnens utveckling av 

identitet. Hon påstår att om barnen känner att de inte blir sedda som de är, kan de utveckla ett 

dåligt språkligt självförtroende. Om barnen börjar skämmas för sitt eget språk och sin identitet 

så blir de osäkra på sig själva och det gör det svårare att lära sig det nya språket. Det kan leda 

till att barnen tvekar tala sitt eget språk på förskolan för att de känner att de inte duger. 

Ladberg säger att:  

                 Det är mycket vanligt att barnen i förskolan helt och hållet håller sig 

                 till svenska, även när de är många som talar samma språk. Det är  

                 ett tecken på misslyckande från samhällets och förskolans sida. 

                 Då har vi inte tillräckligt tydligt visat att alla språk har en plats i 

                 förskolan (Ladberg 2003, s. 166).  

 

Ladberg betonar förskolans betydelse för att utveckla barnens modersmål och för att stödja 

deras identitetsutveckling. Det är förskolepedagogernas förhållningssätt och metoder som 

medverkar till att flerspråkiga barn utvecklar både det svenska språket och sitt eget 

modersmål.  

En annan definition av begreppet språk har språkforskare Ann-Katrin Svensson som (2009) 

hävdar att språket är ett av flera sätt att kommunicera. I boken Barnet, språket och miljön 

skriver Svensson att språket har i huvudsak en social funktion samt att språket hjälper oss att 

lösa problem. Det bidrar till att vi kan diskutera med andra och själva reflektera över och 

analysera vår omvärld (2009: 12).  

Språket utvecklas enormt snabbt under barnets första år enligt professorn i pedagogik, Anders 

Arnqvist. Han skriver i sin bok Barns språkutveckling (1993) att barn förmedlar sina känslor, 

behov och attityder till omvärlden med hjälp av språket och att språket utvecklas genom 

kommunikationen. Barnen lär sig språket genom att lyssna, härma och genom att samspela 

med andra. Utifrån de olika påstående som har tagits upp i texten konstaterar jag att språket är 

oerhört viktig för barnens identitet och barnens vidareutveckling.  
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3.1.2 Modersmål 

Det är viktigt att förstå innebörden av begreppet modersmål för att kunna förstå och bemöta 

flerspråkiga barn på rätt sätt. I denna del kommer jag att definiera begreppet modersmål och 

förklara förskolans viktiga roll i barns modersmålsutveckling. Modersmålets innebörd 

förklaras av Ulla Börestam och Leena Huss i boken Språkliga möten (2001).  

Ulla Börestam, professor i nordiska språk och Leena Huss, professor i finska definierar 

modersmål som ett förstaspråk alltså det språket som barnen använder mest. Vidare skriver de 

att barn kan få två modersmål om de växer upp i en miljö där föräldrarna talar olika språk 

med barnet. Modersmålet framställs även som en viktig faktor för barnens språkutveckling 

och deras identitet (2001).  Det stärks även av Svensson (2009) som skriver att modersmålet 

är betydelsefullt för barnen eftersom det får barn att känna sig stolta över sin tillhörighet och 

sin kultur.  

 

Förskolan och förskolepedagoger får en viktig uppgift i utvecklingen av barnens modersmål. 

Enligt läroplanen har alla förskolor ett uppdrag att arbeta med barnens modersmål och att 

bidra till att modersmålet utvecklas. Ladberg (2003) skriver att om omgivningen uppmuntrar 

flerspråkighet och ser det som en värdefull kompetens, så leder detta vanligen till att barnen 

använder alla sina språk. Allt tyder på att förskolan har en betydelsefull roll för 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. Ladberg menar också att olika modersmål innehåller 

olika värderingar och ger uttryck till olika kulturella företeelser. Ladberg skriver: 

                         När vi möter barn som lever med mer än ett språk så är det kanske 

                         viktigaste av allt att se att barnet behöver alla sina språk – och förstå 

                         att det är möjligt eftersom hjärnans kapacitet att hantera språk är  

                         oerhört stor (2003, s.9).  

 

Det innebär att om omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser det som en värdefull 

kompetens, så blir ofta resultatet att barnen använder alla sina språk och det bidrar till en 

positiv språkutveckling. Vuxnas negativa förhållningssätt kan påverka barnens 

språkutveckling av det svenska språket enligt Ladberg (2003) som skriver att: 

                  Kanske det farligaste av allt är många enspråkigas låga förväntningar på de 

                  flerspråkiga barnen. Låga förväntningar begränsar barnens möjligheter. Om  

                  de vuxna omkring barnen tror att det är problematiskt och att flerspråkigheten  

                  kommer att hindra deras utveckling och lärande så är det stor risk att det också  

                  blir så – eftersom vuxnas förväntningar på barn är en viktig faktor för deras  

                  framgång eller svårigheter (Ladberg 2003, s.13).  
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Även språkforskarna Margareth Sandvik och Marit Spurklund (2011) lyfter fram 

modersmålets betydelse för barnens språkutveckling. De menar att språket är en av faktorer 

som formar oss till de personer vi är och att genom språket vi tillägnar oss våra erfarenheter. 

De skriver också att för att barnen ska kunna utvecklas i det svenska språket det är viktigt att 

deras modersmål fortsätter att utvecklas. De lägger till att barnens lärande sker bäst i naturliga 

situationer alltså i samspel med pedagoger och övriga barn. Genom samspel får barnen chans 

att utveckla språket på ett spontant och lekfullt sätt. 

 

3.1.3 Modersmålsundervisning 

Ladberg (2003) ser modersmålsundervisning som en viktig faktor i barnens språkutveckling. 

Hon menar att en fungerande modersmålslärare kan vara en trygg punkt för barnen samt, en 

förebild och en bro till det nya språket. Ladberg skriver också att barn som har haft en 

fungerande modersmålsundervisning berättar om hur viktigt den har varit för dem. Hon 

tillägger att modersmålsundervisning inte är prioriterad i förskolans värld samt att 

modersmålslärarna har låg status och ofta inte integreras i den övriga verksamheten. 

Modersmålsundervisningen sker oftast isolerat något som gör svårare för modersmålslärarna 

att stödja barnen i det svenska samhället (2003).   

Ladberg (2003) skriver om satsningen av modersmålsundervisning i Sverige. Först på 1970-

talet erbjöds barnen vad som då kallades hemspråksundervisning i skolan och stöd i förskolan. 

År 1990 var det 65 procent av barnen i förskolan som fick modersmålsstöd. 1991 började 

nedskärning för hemspråksstödet på grund av ekonomiska skäl samtidigt som det fanns 

föreställningar om att modersmålsundervisning kunde hindra barn från att lära sig det svenska 

språket. År 2001-2002 var det bara 13 procent av barnen som fick modersmålsstödet i 

förskolan (2003, s.197).  

Skolverket (2008) upplyser om förskolans ansvar att informera föräldrar att deras barn har rätt 

till modersmålsundervisning. Skolverket skriver att barn i förskolan ska erbjudas 

modersmålsstöd och att det är frivilligt. Det är föräldrarna som ska avgöra om barnet ska ha 

det stödet (Skolverket 2008). 

På skolverkets sida konstateras det att det bästa sättet att planera tiden för barnen och 

modersmålpedagogen är att integrera den i förskolans vardagliga aktiviteter. Det står att: 
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 ”Modersmålspedagogen kan skapa en språklig domän som är integrerad i den övriga 

verksamheten genom att exempelvis spela roliga spel som kan locka även barn som har 

svenska som modersmål och därmed kan denna aktivitet få hög status i allas ögon” 

(Skolverket). Det innebär att genom socialt samspel och andra vardagsaktiviteter kan barnens 

modersmål integreras i verksamheten och på så sätt bidra till språkutvecklingen av både 

modersmålet och det svenska språket.  

 

3.1.4 Flerspråkighet  

Jag har skrivit om att alla barn har ett modersmål och om att barn med annat modersmål än 

svenska behöver modersmålsundervisning, något som ligger till grund för att kunna utveckla 

flerspråkighet.  

I ett mångkulturellt samhälle som det vi lever i nu är det vanligt med barn som behärskar fler 

än ett språk, vilket kallas för flerspråkighet. Definition av flerspråkighet tolkas som 

användning eller behärskning av flera språk, enligt professor i pedagogik Gunn Imsen (2006), 

som säger ”när en person behärskar flera språk och med lätthet kan byta mellan dem talar vi 

om flerspråkighet (2006, s.353). Ett exempel är ett barn som växer upp med två eller flera 

olika språk.   

 

Begreppet flerspråkighet började användas i förskolpedagogiska sammanhang under 1990- 

talet enligt Skolverkets stödmaterial Flera språk i förskolan. Innan dess talade man mer om 

tvåspråkighet. Som tvåspråkiga barn betraktas de barnen som talar två språk till vardags.  

Det finns två sorters flerspråkighet hos barn enligt språkforskare Lenore Arnberg (2004), 

simultan flerspråkighet som innebär att barnen lär sig båda språken samtidigt från födelsen 

och successiv flerspråkighet som betyder att barnen lär sig först ett språk och sedan det andra 

språket. Språkforskarna Edith Harding och Philip Riley (1993) påstår att barn kan bli 

flerspråkiga vid vilken ålder som helst samt att successiv flerspråkighet är den vanligaste 

formen av flerspråkighet i vårt samhälle. 

 

Ladberg (2003) hävdar att barn kan lära sig många språk samt att det inte har något med 

begåvning att göra. Hon skriver: 

                            När enspråkiga hör talas som människor som kan många språk  

                            är den första kommentaren ofta: ”Hon måste vara väldigt språkbegåvad”. 
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                            Man tror att den som lärt sig många språk är mer begåvad än den som 

                            bara lärt sig ett. Men antalet språk en människa lär sig har ingenting 

                            att göra med begåvning. Det har att göra med behov. Om ett barn 

                            har behov av flera språk så lär det sig flera språk (2003, s.10).  

 

Ladberg menar också att de olika språken oftast inte är lika utvecklade och att modersmålet är 

viktigt. Hon menar när barn lever i en miljö där alla talar fler än ett språk så påverkas 

språkutvecklingen. Barnen utvecklar språken annorlunda efter hur respektive språk används 

och efter i vilka sammanhanget det används.  Ladberg betonar vikten av omgivningen. Om 

omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser det som värdefullt blir det naturligt för barn 

att använda alla sina språk utan att skämmas (2003). 

Skolverket (2010) lyfter fram förskolans betydelse för språk utvecklingen hos flerspråkiga 

barn. I läroplan för förskolan (2010) står att:  

                        Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran,  

                        utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

                        föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina    

                        förutsättningar (Skolverket 2010, s.6).  
 

Genom att förskolan ger föräldrarna förutsättningar till insyn i verksamheten uppfylls lättare 

de kraven som ställs på förskolan. Det är viktigt att förskollärare arbetar tillsammans med 

föräldrar och att båda partner arbetar mot ett gemensamt mål.  

 

3.2 Förskolans roll för barns språkutveckling 

I detta avsnitt vill jag lyfta fram hur viktig förskolan är för barns språkutveckling.   

Den norske professorn och forskaren om barns språkutveckling i förskoleåldern, Bente 

Eriksen Hagtvet (2004) upplyser om förskollärarens betydelse i arbetet med barns 

språkutveckling i förskolan. Hon säger att samspel mellan barn och förskolepedagoger är 

betydelsefullt för barns språkutveckling. Även förskolepedagogernas engagemang och 

positiva förväntningar på barnen tar hon upp som viktiga aspekter för barns språkutveckling.  
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3.2.1 Förskolans betydelse i bemötande av flerspråkiga barn och deras 

föräldrar 

Pedagogers uppgift är, enligt Ayean Bozarslan (2001) att förmedla det svenska samhällets 

värderingar, samtidigt som de ska bjuda in flerspråkiga barn och deras föräldrar till den 

svenska kulturen. Det är viktigt att barnen är trygga och känner en tillhörighet i den svenska 

kulturen utan att de ska tvingas förneka eller nedvärdera sin egen kultur. Författaren påstår att 

förskolan är en av de unika platser där det jämt och ständigt pågår en integrationsprocess 

mellan personal, barn och föräldrar och i vissa fall även släktingar till barnen (2010:22). 

Bozarslan definierar integration så här:  

                        Integration handlar om att vi vågar ifrågasättas och förändra våra attityder.  

                        Det handlar om vår människosyn, om att värna ett samhälle där all får vara  

                        med på sina villkor utifrån sina behov. Det handlar om att få vara olika men 

                        ändå ha lika värde”(Bozaslan2001, s.22). 

 

Hon anser att det som ger oss möjligheter att vara personliga är att vi alla är olika. Förnekar vi 

att det finns olikheter mellan människor leder det till att vi förnekar sidor hos varandra och 

därmed förnekar vi även varandras identiteter (2001).  

Att vänja in föräldrarna i förskolan är lika viktigt som att vänja in barnen. Bozaslan (2001) 

påpekar att det är viktigt att pedagoger bygger upp en relation med både föräldrarna och 

barnet för att de ska kunna känna förtroende för förskolan.  Enligt författaren är det förskolan 

som ska anpassa sig till barnets och föräldrarnas behov. Förtroende för pedagoger präglas av 

en god relation som leder till en trygghet hos både barn och vuxna (2001).  

Föräldrarna är viktiga för barnens språkutveckling, vilket också poängteras av Ladberg (2003) 

som hävdar att familjens syn på och inställning till lärande kan påverka barnens framgångar 

och ambitioner. Hon skriver i sin bok Barn med flera språk om en pedagog med rötter i 

Mellanöstern som har arbetat med föräldrasamverkan. Ladberg säger: ”Föräldrarna är nyckeln 

till sina barns framtid”(2003,s.192). Det innebär att förskolans arbetssätt ska ske i ett 

samarbete med hemmet samt att föräldrarna ska bjudas in för att vara med och påverka 

verksamheten för att kunna erbjuda barnen positiv språkutveckling. I Lpfö98 (2010) står så 

här: 

                         Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan             

                         ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att    

                         varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med  

                         barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.  
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Ett sådant samarbete ska bygga på förtroende och tydlighet för att det ska kunna uppnås i 

positiv riktning.  Föräldrarna ska även ha möjlighet att påverka verksamheten genom att få 

kännedom om de nationella målen som förskolepedagoger ansvarar för. 

 

   

3.2.2 Arbete med språkutveckling i förskolan 

Att börja förskolan är ett stort steg för både barn och föräldrar. Enligt språkforskaren Åsa 

Wedin (2011) är förskolan en förberedelse för senare skolutbildning. Hon skriver att barnen i 

förskoleåldern ska ha möjligheter att utveckla kunskaper som de kommer att behöva, både i 

skolsystemet och i deras framtida vuxna liv, samt att förskolepedagoger ska vara medvetna 

om barnens språkliga utveckling när de planerar sin verksamhet. För de minsta barnen är 

närkontakt nödvändig för att ta till sig ett språk. Det är lika viktigt att barnen blir sedda, att 

barnets språk uppmärksammas samtidigt som det är att stärka barnens identitet.  

Pedagoger i förskolan har tre viktiga uppgifter för att språket ska utvecklas i positiv riktning 

enligt Ladberg (2003) . Det första är att vuxna skapar en atmosfär för språket, det andra att de 

organiserar för språket och det tredje att de ger barnen ett rikt inflöde av språk. Hon förklarar 

atmosfären som en trygg, tillåtande och spontan miljö med vuxna som förebilder. Med 

organisation menar Ladberg att verksamheten organiseras på bästa sätt för att barnen ska 

kunna använda sina språk. Det ska ges tid, utrymme och material som ska stimulera barnens 

språk. Med rikt inflöde av språk menas att erbjuda språkligt material i form av böcker och 

spel som kan användas i barnens lek och samspel. Lek har en betydelsefull roll i förhållande 

till språkutvecklingen. Det tydliggör Ladberg (2003) på följande sätt:  

 

               Lugn, koncentrerad lek utan störningar och avbrott är språkets bästa vän. 

               Det är framförallt i leken som barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, 

               att använda det språkliga material som de vuxna har fört in. I leken utvecklar 

               barn sina språk både som kommunikationsmedel och som tankeverktyg  

               (Ladberg 2003, s. 147).  

 

Det innebär att leken skapar stora möjligheter till att utveckla ett varierat språk hos barnen. 

Bente Eriksen Hagtvets diskuterar med hjälp av studier av norska och svenska förskolebarn 

(2004) det dagliga samspelets betydelse mellan förskolepedagoger och barn för barns 

språkutveckling. Hagtvet skriver att barnens språkutveckling stimuleras under det dagliga 

samspelet i miljöer där barnens olika intressen tas till vara. Hon poängterar att det finns en 
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risk att barnen tappar intresse att lära och blir passiva i sitt lärande om förskollärarna inte är 

tillräcklig engagerade och inte skapar goda miljöer för barns lärande. Barnen ska få 

möjligheter att både lyckas och misslyckas och det ska mötas med respekt från 

förskolepedagoger enligt Bente Eriksen Hagtvets (2004). För att barnen ska kunna utvecklas 

under det dagliga samspelet anser jag att förskolepedagogernas förhållningssätt har en viktig 

roll i förhållande till det där deras positiva förväntningar på barnen ger möjligheter till en 

lärorik miljö. Jag hänvisar till Förskolans styrdokument Lpfö98 (2010) där det står följande:  

                 Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.  

                 Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter   

                 och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna   

                 viktiga som förebilder (Skolverket 2010, s.18). 
 

Förskolepedagoger ställs vardagligt inför frågor som kräver etiska överväganden. Dessa etiska 

övervägande bestäms utifrån de yrkesetiska principer som Lärarförbundet och Lärarnas 

riksförbund antog tillsammans 2001. Principerna ska säkerställa att lärare sätter barn och 

deras lärande i centrum i sitt arbete (2015).   

 

3.3  Lev Vygotskij och den sociokulturella teorin 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) grundar sig på flera av Vygotskijs teorier. En av dem är 

den sociokulturella teorin som betyder att lärande ska baseras på ett samspel både mellan barn 

och barn och mellan vuxna och barn.  I Lpfö98 (2010) står följande:   

Lärande ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att  

                      barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i   

                      utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv  

                      uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få 

                      hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själv, handla, röra sig 

                      och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 

                      språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (2010, s.7). 

 

Den sociokulturella teorin stämmer överens med förskolans uppdrag och på grund av detta  

anser jag att den har en viktig betydelse för barnens språkutveckling. Då Vygotskij i sina 

teorier hävdar att språk- och tankeutveckling på flera olika sätt påverkar barnets sociala och 

psykiska utveckling är det enligt min mening relevant att koppla till dessa teorier i min 

undersökning. 
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Pedagogik forskaren Cristina Robertson presenterar i Pedagogiska magasinet (2014) Lev 

Vygotski. Han föddes i Vitryssland (1896 -1934) och han var en av våra viktigaste 

barnpsykologer. Han utvecklade idén om att barns språkutveckling sker i samspel med deras 

omgivning samt att det krävs ett fungerande socialt sammanhang för att utvecklingen ska 

förekomma. Han satte fokus på skillnader mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad 

som kräver en vuxens hjälp. 

 

I boken Tänkande och språk (1999) skriver Vygotskij att tänkande och språk är nära 

förknippat med varandra men att de inte är identiska samt att samband mellan tänkande och 

språk etableras under barnets utveckling. Enligt Vygotskij utvecklar barn både sitt språk och 

tänkande ur samtal med vuxna. Han ansåg att kommunikation är länken mellan det inre 

(tänkande) och det yttre (interaktionen).   

 

Enligt Vygotskij (1999) är alla människor kreativa och kreativiteten är viktigt för 

språkförståelse men även för att kunna utveckla sitt ordförråd. Han hävdar att människor 

växer i och med sociala kontakter. Utan social kommunikation sker ingen språkutveckling. 

Det betyder att samspel mellan barn och vuxna på förskolan har stor betydelse för barnens 

språkutveckling. De förskolor som skapar många sociala möten mellan både barn och vuxna 

och barn och barn skapar en positiv utgångspunkt för barnets lärande och utveckling. Språket 

är till en början bara socialt och kommunikativt, men sedan utvecklas även till ett egocentriskt 

språk som används som tankeredskap något som Vygotskijs trodde på. Vygotskijs 

undersökningar visar att barnet använder ett egocentriskt tal när det försöker lösa ett problem. 

Egocentriskt tal har en reflekterande och reglerande funktion och förklaras som ett sätt att 

tänka högt innan barnet har utvecklat förmågan att tänka i ord på ett inre plan (1999).  

Vygotskij (1999) skriver också att barnen kan imitera olika handlingar som de inte förstår än. 

Det betyder att barnen kan återge händelser utan att förstå vad som händer. De kan, till 

exempel, leka att de lagar mat, även om de inte kan laga mat och i leken tala om matlagning 

utan att förstå vad det egentligen innebär. 

 

Relationen mellan språk och tanke utvecklas inte samtidigt eller i samma takt men är nära 

förknippade varandra. Vygotskiji påstår att de korsar varandra. I vissa perioder utvecklas de 

samtidigt och därefter skiljs de åt. Enligt Vygotskiji är utvecklingen kulturspecifik, han ansåg 

att barnets utveckling är helt beroende av vilken kulturell situation de växer upp i. 
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Utvecklingen är resultat av barnets sociala samspel med föräldrar, syskon och lärare och den 

är individuell (1999). 

 

Hur betydelsefull den sociokulturella teorin varit för att förklara barnens utveckling och 

lärande lyfts även fram av psykologen Leif Strandberg (2007) som skriver i sin bok Vygotskij 

i praktiken om Vygotskijs tankar om barns utveckling och om hans sociokulturella teori. 

Strandberg hävdar att barnen är alltid sociala samt att de lär sig först tillsammans med andra. 

Strandberg menar också att i Vygotskijs teori är social kompetens en grund i barnens 

utveckling. Det som räknas som social kompetens är alla former av samspel som grundlägger 

utvecklingen enligt Strandberg (2007).        

 

Samspel är nödvändigt enligt Vygotskij  (ref. i Strandberg 2007) som skriver att:  

                             Människors samspel är inte bara en metod som kan stödja lärande  

                             och utveckling. Han menade att samspel är lärande och utveckling. 

                             Om vi vill lära barnen att uppföra sig väl måste vi med andra ord 

                             utveckla ett ”samspel som uppför sig väl” eftersom det är genom  

                             påtagliga yttre sociala interaktioner vi förvärvar kompetens  

                             (2007, s.47-48).  

 

Det innebär att den sociala kompetensen är grunden i barns utveckling. Vad jag vill belysa  

är att den här teorin kan vara viktig för utvecklingen av arbetssätt på förskolan för att 

stimulera flerspråkighet. Eftersom att alla barn måste ha ett eller flera språk för att kunna 

kommunicera. 
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4. Resultat   

I detta avsnitt presenteras resultaten från de intervjuer som jag genomförde på två förskolor. 

Fem förskolepedagoger blev intervjuade samt en specialpedagog. Alla mina informanter har 

fiktiva namn. På förskola 1 hittar vi Anna, Tanja och Barbro och på förskola 2 Tina, Selma 

och Anette. 

På de undersökta förskolorna finns ingen modersmålsundervisning enligt de intervjuade 

förskolepedagogerna. Grunden till det är förskolepedagogernas respektive föräldrars olika val, 

ekonomiska skäl, organisationsfrågor samt ledningens inställning till 

modersmålsundervisning på förskolan.  

 

4.1 Förskola 1 

De intervjuade förskolepedagogerna beskriver sitt arbete och sin verksamhet på följande sätt: 

Förskolan är belägen i ett bostadsområde i norra delen av staden där majoriteten av barnen har 

svenska som modersmål. På förskolan arbetar de med en medvetandegörande pedagogik 

enligt informanterna, vilket innebär att pedagogerna utgår ifrån vardagssituationer där de 

lägger fokus på det individuella barnet. Det gör de genom att fånga barnens intresse och 

behov under dagen. Pedagoger ser till att pedagogiskt material finns tillgängligt för barnen. 

Materialet är placerat så att barnen kan nå det och synliggörs tydligt genom att det finns i 

genomskinliga lådor. Barnen ska inte vara beroende av hjälp från pedagoger när de vill 

aktivera sig, utan pedagoger finns med som ett stöd om de skulle behöva hjälp.  De har som 

målsättning att vara goda förebilder, det vill säga ha ett professionellt förhållningssätt mot 

barnen. Personalens gemensamma syn på verksamheten utgår från Läroplanen för förskolan 

och de dokumenterar verksamheten och barnens lärande och utveckling genom fotografering, 

videofilmning och observationer. Detta sker kontinuerligt i verksamheten. Två 

förskolepedagoger och en specialpedagog intervjuades. Specialpedagogen deltar dagligen i 

den pedagogiska verksamheten enligt informanterna. Anna har svenska som modersmål och 

är förskolepedagog med tjugo års yrkeserfarenhet. Tanja har serbiska som modersmål och är 

förskolepedagog med fem års yrkeserfarenhet. Barbro har svenska som modersmål och 

arbetar som specialpedagog på förskolan med tio års yrkeserfarenhet.  
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4.1.1 Vilka föreställningar har förskolepedagoger av hur 

modersmålsundervisning bör vara integrerad i förskolans verksamhet? 

Båda förskolepedagogerna menar att det finns många föräldrar som inte vill att deras barn ska 

få modersmålsundervisningen då de är oroliga att denna undervisning kommer att betyda att 

det svenska språket inte utvecklas. De föräldrar som önskar stödet får svar från förskolechefen 

att det inte finns tillräcklig många intresserade för att genomföra det på förskolan. 

Förskolepedagogerna har under flera år uppmuntrar föräldrarna att söka 

modersmålsundervisningen, men det har inte gett resultat. Specialpedagogen Barbro säger att:  

                          Pedagoger är tvungna att gå till andra förskolor med barnen för att få  

                          modersmålsundervisning. För det krävs både tid och extra resurser något som  

                          förskolechef har inte prioriterat i dagsläget.(Barbro ) 

 

Förskolepedagogerna Anna och Tanja ser sina flerspråkiga arbetskollegor som en tillgång för 

hela verksamheten, både i kontakt med föräldrar men även i samspel med barnen. 

Flerspråkiga pedagoger används, till exempel, som tolk under utvecklingssamtal. Alla tre 

förskolepedagogerna saknar modersmålslärare i sin verksamhet.  

Anna berättade att hon har erfarenhet av hur viktig modersmålsundervisningen är för barn i 

förskolan. Hon har arbetat på en annan förskola där modersmål gynnades på ett annat sätt. De 

hade modersmålsläraren en dag i veckan i tre olika språk.  De var inkluderade i verksamheten 

samt deltog på förskolans föräldramöte.  

Anna tillägger att de firade även olika högtider på hennes tidigare arbetsplats i samarbete med 

föräldrarna, något som uppskattades av alla barnen. Föräldrarna berättade om de högtider som 

de firade, de bakade olika maträtter som de hade med sig till förskolan något som hon saknar 

på sin nuvarande arbetsplats. Anna poängterar vikten av att det finns modersmålslärare i 

verksamheten. 

                         Jag upplevde de barnen som mer självsäkra jämfört med de barnen som   

                         jag arbetar med i dag. Jag anser att deras identitet stärktes genom att en vuxen                    

                         talade samma språk som de. (Anna) 

 

Hon föreslog att man skulle fira olika högtider på förskolan där hon nu arbetar men tyvärr 

blev hon inte positivt bemött av övriga arbetskollegor.  Även Tanja tycker att 

modersmålsundervisning är viktig i förskolan samt att det är något som hon saknar i den 

pedagogiska verksamheten. Hon anser att det är viktigt att nå fram till föräldrarna med 
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budskapet att utvecklingen av modersmålet är betydelsefull för barnens språkutveckling i det 

svenska språket.  

 

4.1.2 Metoder för att arbeta med flerspråkiga barn 

Tanja och Anna säger båda att de saknar både kompetens och vägledning i arbete med 

flerspråkiga barn. De har inga speciella arbetsmetoder eller extra resurser för att arbeta med  

flerspråkiga barn.  

Barbro tar upp pedagogisk dokumentation som en extra arbetsmetod i det pedagogiska arbetet 

med flerspråkiga barn. Hon säger:  

               Vi dokumenterar vår verksamhet i bild och text med mål från förskolans Läroplan. 

               Dessa dokumentationer sätts sedan upp i vår hall på en Läroplanstavla, tillgänglig  

               för föräldrar och barn. På tavlan kan vi på ett konkret sätt se vilka mål vi arbetar  

               mycket med och vilka mål behöver vi arbeta mer med. Dokumentationen öppnar  

               upp för en ny och annorlunda förståelse för barn och barns kunskap. 

               Dokumentationen blir riktlinjer till vidare arbete med barnen (Barbro). 

 

Hon anser att pedagogers förhållningssätt har stort betydelse i arbete med språkutvecklingen 

hos flerspråkiga barn och säger: 

 

                Det krävs att vi vuxna är engagerade, tillåtande samt att vi lyssnar på barnen. På det  

                sättet erbjuder vi en stimulerande miljö som barnen har skapat utifrån sina egna  

                intressen och behov (Barbro). 
 

Barbro tycker att pedagoger kan stimulera barnens språkutveckling under hela dagen, både i 

de planerade och de icke planerade aktiviteterna. På hennes arbetsplats delar de ofta in barnen 

i små grupper. Hon förklarar att de arbetar utifrån Läroplanen för förskolan samt att barns 

inflytande är grunden till verksamhetens innehåll. De organiserar och planerar verksamheten 

tillsammans med barnen genom att dokumentera och reflektera tillsammans med dem. Hon 

menar att det är en tydlig språkstimulans som sker dagligen i den pedagogiska verksamheten. 

De arbetar med TRAS- materialet (Bilaga 3), som står för tidig registrering av språket och 

används inom arbetslaget för att lättare kunna se barnens språkutveckling.  

                     Jag vill poängtera att det används som arbetsmaterial, inte som bedömning.  

                     Vi använder det inom alla arbetslag för att kunna se barnets språkutveckling. 

                     Det ger oss en tydlig bild av vad vi pedagoger behöver erbjuda för att öka  

                     den språkliga stimulansen.(Barbro) 
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Utifrån resultatet från TRAS- materialet organiserar de sin verksamhet och anpassar det efter 

barnens behov. Detta material används för alla barn.  

Barbro anser att förskolepedagogerna behöver stöd i sitt arbete för att kunna erbjuda 

stimulerande verksamhet för flerspråkiga barn. Hon menar även att det krävs kunskap i 

bemötande av de familjer som har ett annat språk än svenska.  

Båda två förskolepedagogerna berättade om olika aktiviteter på förskolan som enligt dem 

gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn som sker under lek och samspel mellan 

varandra. De erbjuder barnen olika aktiviteter som bygger på barnens önskemål och intresse 

så som gymnastik, sångstund, skapande som till exempel rita, bygga med olika material mm 

samt utevistelse på förskolans gård men även utanför gården.  

Tanja påpekar att barn både lär sig och utvecklas via leken. Hon säger ” Vi pedagoger är 

delaktiga i leken och fungerar som ett stöd för barnen. De får utvecklas och lära i vardagen 

med hjälp till självhjälp. Att ge barnen tid är en pedagogisk metod. Barnen får själva prova att 

göra saker utifrån sin egen förmåga, vi pedagoger finns tillhands som stöd då det behövs.  

Tanja ser sin flerspråkighet som en extra arbetsmetod och säger ”Jag försöker samtala med de 

serbisktalande barnen under vardagen”. Hon lånar även böcker på serbiska och läser för 

barnen när tillfälle ges och sjunger på modersmålet under sångstunder.  

                   Vi brukar sjunga först på svenska och därefter samma sång på serbisk.  

                   Det är något som alltid sker i barngruppen, samt att även inte serbisk talande 

                   barn får närvara under de aktiviteter. Det uppskattas av barnen och jag anser att      

                   barnens identitet stärks genom de handlingarna. (Tanja) 

 

I alla tre intervjuer har det framkommit att förskolepedagogerna är medvetna om 

modersmålsundervisnings betydelse i förskolan. Förskolepedagogerna konstaterade att de 

saknar modersmålslärare i sin verksamhet. De delar ut blanketter till föräldrar varje termin om 

att söka modersmålsundervisning. 

De tre förskolepedagogerna uppmuntrar föräldrarna att prata sitt eget språk hemma med 

barnen och de har, exempelvis, beställt broschyrer på olika språk om modersmålets betydelse 

som de har delat ut till föräldrar. Anna poängterar hur värdefullt det är att ha flerspråkiga 

kollegor i arbete med barn och i den dagliga kontakten med föräldrarna. Det är en trygghet för 

både barn och föräldrar, att kunna utrycka sig på sitt eget språk och bli förstådd (Anna). 
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Alla tre intervjuade anser att modersmålsundervisning är viktigt för barnens språk utveckling 

något som framkommer tydligt i förskolans styrdokument.  Och de menar också att det krävs 

mer kunskap runt om detta område. 

De anser att det är chefens ansvar att ordna stödet för de familjer som önskar det.  De 

använder pedagoger som har annat språk än svenska i den pedagogiska verksamheten. De 

menar att en pedagog som talar barnens modersmål kan förklara och hjälpa barnen med 

förståelse för det svenska språket och på så sätt var ett stöd för barnens språkutveckling.  

 

4.2 Förskola 2 

Förskola 2 ligger centralt och är mångkulturell med barn från olika delar av världen.  

Pedagogerna stimulerar och utmanar barnen i att utveckla självständighet och tillit till sin 

egen förmåga enligt de intervjuade förskolepedagogerna. 

Tre förskolepedagoger intervjuades. Tina har svenska som modersmål och är förskolepedagog 

med tre års yrkeserfarenhet. Selma har bosniska som modersmål och är förskolepedagog med 

åtta års yrkeserfarenhet. Anette har svenska som modersmål och är förskolepedagog med 15 

års yrkeserfarenhet.  

 

4.2.1 Vilka föreställningar har förskolepedagoger av hur 

modersmålsundervisning bör vara integrerad i förskolans verksamhet? 

På förskolan finns ingen modersmålslärare, vilket alla tre förskolepedagogerna saknar i sitt 

arbete. Tina tar upp läroplanens mål för förskolan angående modersmålsundervisning. Hon 

anser att förskolan inte uppfyller de krav som styrdokumentet ställer på verksamheten. Tina 

påpekar att förskolan inte erbjuder någon modersmålsundervisning och att förskollärare inte 

har tillräckligt med kunskaper i arbetet med språkutvecklingen för flerspråkiga barn. 

Tinas egen tro är att tryggheten kommer på första plats med de barnen. 

 

                  Om barnen känner sig trygga och accepterade av omgivningen då kommer deras      

                  språk att utvecklas i positiv riktning. Modersmålslärare kan underlätta i den  

                  processen (Tina).        
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Enligt samtliga tre förskolepedagogerna fanns det önskemål från många föräldrar om att få 

modersmålsundervisning till sina barn men förskolechefen bestämde att inte ta in 

modersmålslärare i verksamheten. Chefens motivation till beslutet är att 

modersmålsundervisning ofta inte är integrerad i den dagliga verksamheten, vilket hon 

personligen är kritisk till. 

Selma och Tina håller inte med om beslutet men det fanns ingen möjlighet att ändra på det. 

Alla tre förskolepedagogerna talade om att modersmål är viktig del av barnens utveckling. De 

menar att språket hänger ihop med samspel. De upplever att många barn känner sig otrygga 

på förskolan speciellt under det första tiden. Inskolningsperioden upplevs som en påfrestande 

period både för pedagoger och för barnen. Separationen från sina föräldrar upplever alla barn 

som jobbig, men för flerspråkiga barn kan det vara extra påfrestande. Många av föräldrar talar 

inte svenska och i de situationerna skulle modersmålslärarna vara en trygghet för både 

föräldrar och barn.  

 

 

4.2.2 Metoder för att arbeta med flerspråkiga barn 

Tina, Selma och Anette talade om att på deras förskola fanns inget speciellt arbetssätt som är 

fokuserat på flerspråkiga barn, något som de saknar.   

De arbetar dagligen med språket i barngrupper. De har inga extra resurser i verksamheten för 

att kunna stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Barnen uppmuntras till många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik samt dans och drama. Det pedagogiska 

arbetet dokumenteras kontinuerligt med hjälp av bild och text enligt Anette. Hon säger att:  

”Det är viktigt att ge barnen chans att se och minnas processer för att kunna lära av 

dem”(Anette).  Anette menar att dokumentationens syfte är att synliggöra den pedagogiska 

arbete samt att skapa meningsfullhet och förståelse i det pedagogiska arbetet. Hon säger: 

                    Dokumentationen är ett sätt att göra verksamheten i förskolan synlig både för   

                     barn och föräldrar. Vi har barnens inlärningsprocesser som utgångspunkt  

                     när vi observerar och dokumenterar och vi lyfter fram barnens lärande. Det   

                     bidrar till att flerspråkiga barn och föräldrar kan följa upp det pedagogiska                    

                     arbetet på ett enkelt sätt, genom bilder. (Anette)   
 

Annette lägger till att hon bemöter flerspråkiga barn precis som svensktalande barn. Hon 

säger ”jag samtalar med alla barn under hela dagen”.     
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Även Tina lyfter fram dokumentationen som en metod i arbete med flerspråkiga barn. Hon 

säger: ”Med hjälp av dokumentationer kan vi pedagoger analysera barnens intressen och 

behov och utifrån det planera den pedagogiska verksamheten” (Tina).  Hon tillägger att även 

värdegrundsarbete är en av de metoder som används i arbetet med flerspråkiga barn. Hon 

säger: 

                      Eftersom vår förskola är mångkulturell arbetar vi dagligen med värdegrunden. 

                      Vi samtalar och diskuterar med barnen om likheter och olikheter och på så sätt  

                      görs barnen införstådda och medvetna om att alla människor har lika värde                

                      oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller språk (Tina). 

 

 

Värdegrunden är en stående punkt på deras gemensamma planeringar enligt Tina som säger: 

”På planeringen diskuterar och reflekterar vi över vårt förhållningssätt samt vår gemensamma 

syn på hur barnen lär”. Tinas uttalande om värdegrundsarbete på förskolan visar på ett 

medvetet arbetssätt bland pedagogerna i arbetet med flerspråkiga barn då de involverar även 

barnen i arbetet.  

Förskolepedagogen Selma är flerspråkig och använder sitt modersmål dagligen i sitt arbete 

både i kontakt med barn och med föräldrar. Hon används inte som tolk, något som hon ser 

positivt på. Hon säger att: 

                           Relationer med föräldrar kan förändras om jag används som tolk samt att min  

                           yrkesroll kan få ett annat betydelse för föräldrar. 

                           Vid inskolningar och utvecklingssamtal tar vi in en utomstående tolk om                       

                           behovet finns. Vi har många föräldrar som har precis flyttat till Sverige. 

                           De hanterar inte det svenska språket samt möts av ett nytt samhälle.  

                           Både barn och föräldrar utsätts för ny miljö, nya värderingar och ett                        

                           främmande språk (Selma). 

 

 

Pedagogerna erbjuder barnen olika aktiviteter som stimulerar språket på ett lekfullt sätt och 

anser att det är viktigt att barnen har roligt och att de lär sig i samspel med varandra. Även 

pedagogers positiva förhållningssätt speglar sig i barngruppen, då barnen tar efter de vuxna.  

Förskolan har fått en ny chef i augusti månad något som alla tre förskolepedagogerna ser 

positivt på. De förväntar sig nya satsningar inom varsamheten och en av dem är 

modersmålslärarna som förhoppningsvis ska vara en del av den pedagogiska verksamheten.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet och koppla detta till mina egna slutsatser 

och till den tidigare forskningen som jag har skrivit om i bakgrundsavsnittet. Analyskapitlet är 

uppdelat i två delar och kommer att omfatta samma teman som resultatdelen. Första delen 

handlar om modersmålsundervisning på förskolan och andra delen handlar om metoder för att 

arbeta med flerspråkiga barn.  

 

5.1 Modersmålsundervisning på förskolan 
Det fanns en rad olika förklaringar till varför modersmålsundervisning saknades. Det är först 

och främst tiden, organisationen och chefens beslut som ligger till grund för att 

modersmålsundervisning inte genomförs på förskolor. En annan anledning är att föräldrarna 

inte vill ha modersmålsundervisning för sina barn, enligt två intervjuade förskollärare. De 

menar att föräldrarna är oroliga över att barnen inte ska lära sig det svenska språket om de 

också får prata sitt modersmål i förskolan. Forskare där Ladberg (2003) är en av dessa, visar 

att barn behöver utveckla sitt modersmål. Samtidigt har vi ett antal föräldrar som inte tror 

detta och då handlar det ju snarare om att informationen inte riktigt förts fram på ett effektivt 

sätt. Jag håller med Ladberg och poängterar modersmålets betydelse i förskolan både som 

flerspråkig förälder men även som pedagog.  

 

Ett stort bekymmer i förskolan är enligt min erfarenhet att föräldrar får för lite information om 

modersmålsundervisningens betydelse. Detta visade även min undersökning på.  Den 

problematiken upplyser även Ladberg (2003) om och påstår att modersmålsundervisningen 

inte existerar på många förskolor. Författaren framhäver att familjens språk är viktigt för 

barnens identitet och barnens möjligheter för att kunna kommunicera med släktingar. Enligt 

Skolverket (2008) det är förskolans ansvar att informera vårdnadshavarna om 

modersmålsundervisningen och dess betydelse för barns språkutveckling.  

 

Även informanterna anser att modersmålsundervisningen är viktigt för barnens identitet och 

språkutveckling. De menar att de barn som har en god grund i sitt modersmål har lättare att ta 

till sig det svenska språket.  Detta kan kopplas till vad Ladberg (2003) skriver om att barn 

som har haft en fungerande modersmålsundervisning berättar om hur viktigt den har varit för 

dem. Jag har samma erfarenheter som Ladberg om modersmålsundervisning. 
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Jag ser informanternas medvetenhet om modersmålets betydelse som en positiv förutsättning 

för barnens vidare språkutveckling. Det stärks av Ladberg (2003) som skriver att pedagogers 

förhållningssätt till modersmålet sätter ramarna för flerspråkiga barns språkutveckling.  

Intervjuade pedagoger lyfter fram flerspråkiga kollegor som ett stöd för barnen och säger att 

barnens språkutveckling stärks genom att en vuxen talar samma språk. Jag relaterar det till 

Ladberg (2003) som säger att en pedagog som kan tala barnens modersmål är ett viktigt stöd 

genom att förklara och hjälpa barnen med förståelse av det svenska språket. Med det menas 

att barnen först kan lära sig nya ord på sitt hemspråk och sedan på det svenska språket. Detta 

kopplar jag till Arnberg (2004) som säger att om flerspråkiga barn använder sitt modersmål 

aktivt, då kommer barnen att inte känna sig främmande för svenskan och ha lättare att lära sig 

tala flytande svenska. Även Skolverket (2008) tar upp vikten av flerspråkiga pedagoger och 

skriver att flerspråkiga pedagoger är en viktig källa för flerspråkiga barn samt att de har en 

språköverbryggande roll. Min erfarenhet är att flerspråkiga pedagoger på förskolan bidrar till 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn samt de hjälper barn att vara trygga i sitt eget språk. 

Det stärks av Ladberg och Nyberg (1996) som påstår att tryggheten är byggstenen för 

språkutvecklingen och att det är först när barnet känner närhet och trygghet som språk kan 

läras in.  

Flerspråkiga pedagoger används även som tolk på en förskola något som pedagogerna har 

olika åsikter om. En av pedagogerna anser att relationer med föräldrar förändras om 

flerspråkiga kollegor används som tolk. Jag har själv upplevt denna problematik genom att 

tolka till föräldrar på ett utvecklingssamtal. I början av samtalet var min roll som tolk inte 

tydligt definierad för föräldrarna. Jag blev involverad i situationer som inte tillhörde min 

yrkesroll och relationen med föräldrarna förändrades. Deras förtroende för mig som pedagog 

som tydligt lyfts fram i Läroplanen för förskolan (Lpfö98), försvann. Den upplevelsen har jag 

med mig i mitt pedagogiska arbete och försöker undvika situationer där jag används som tolk 

på min arbetsplats.  

Informanterna är eniga om att barn lär sig genom samspel samt att språket hänger ihop med 

samspelet. Detta sätter jag i förhållande till Lev Vygotskijs teori om att barns utveckling 

förekommer i samspel med deras omgivning. Med utveckling menar han såväl tankeförmåga 

och språk som mental och personlig utveckling. Hans teori grundar sig på ett sociokulturellt 

perspektiv där språket har en huvudroll. Han menar att om barn utvecklas i samspel med 



26 
 

andra barn och naturligtvis även med vuxna behöver de ju ett språk att kommunicera med. 

Utan språk blir det inget samspel. 

 

5.2 Metoder för att arbeta med flerspråkiga barn 

Analysen av mitt resultat visar att mina informanter saknar både kompetens och vägledning i 

arbete med flerspråkiga barn. Informanterna är eniga om att de saknar speciella arbetsmetoder 

eller extra resurser för flerspråkiga barn. I båda två förskolorna används pedagogisk 

dokumentation som en arbetsmetod i arbetet med alla barns språkutveckling. Informanterna 

anser att den pedagogiska dokumentationen visar var barnen befinner sig i sin utveckling samt 

hjälper pedagoger att se nya utvecklingsområden som de behöver arbeta mer med. Detta 

kopplar jag till läroplan för förskolan (Lpfö98/10) som skriver att varje barns utveckling och 

lärande ska dokumenteras kontinuerligt för att skapa goda villkor för barnens lärande. Jag 

håller med pedagogernas och förskolans riktlinjer och anser att den pedagogiska 

dokumentationen visar tydligt hur förskolans arbetssätt tillgodoser barnens möjligheter till 

vidare språkutveckling.  

Informanterna tar upp pedagogers förhållningssätt som en viktig aspekt i arbetet med språk 

utvecklingen hos flerspråkiga barn. De menar att pedagogers positiva förhållningssätt speglar 

sig i barngruppen och påverkar barnens lärande. Eva Johansson och Ingrid Samuelsson 

Pramling (2003) skriver att pedagogers förhållningssätt har stor betydelse i mötet med barn 

och bidrar till barnens kunskap.  Det här blir ännu en gång bekräftelse på att barnens lärande 

bygger på Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij (1999) menar att det yttre som sker och 

händer runt en människa skapar en inre process som gör att barnen utvecklas och lär. Med det 

menas att det som man gör i förskola har betydelse för barnens utveckling. I det räknas 

tänkandet, talandet, läsning, känslor, lärande och vilja som är aktiviteter.  

Jag anser att pedagogers förhållningssätt hänger ihop med yrkesetik och det har jag tagit upp i 

min bakgrundsdel. Det betonas även i Lpfö98 (2010) där det står att: 

                  Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

                  Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

                  och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna  

                  viktiga som förebilder (2010, s.4).  
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Jag skulle vilja hävda att etiska frågor ingår i varje människans liv och varierar från individ 

till individ något som pedagoger omprövas dagligen i sitt pedagogiska arbete. Pedagoger ska 

ha en förmåga att ändra perspektiv med hänsyn till barnens bästa.  

Även värdegrundsarbete nämns av informanterna som en av de metoder som används i arbetet 

med flerspråkiga som svensktalande barn. Värdegrunden ligger till grund för förskolans 

verksamhet och framställs tydligt i läroplanen. I förskolans styrdokument Lpfö98 (2010) står 

att värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten och det 

ställer krav på lärarens förhållningssätt. De kraven som läroplanen ställer på lärare är att de 

ska tänka etisk, med det menas att lärare ska reflektera över egna värderingar och normer.  

På en av förskolorna används TRAS som ett arbetsmaterial i arbetet med barnens 

språkutveckling.  Jag har använt TRAS materialet i mitt arbete med barn och anser att det 

finns både fördelar och nackdelar med det materialet. De nackdelar som jag tycker kan uppstå 

är att pedagoger använder materialet på ett felaktigt sätt, så som att fokusera på barnens 

förseningar och avvikelser. Även att visa materialet på utvecklingssamtal kan väcka oro hos 

föräldrar för att det syns tydligt vad barnet kan och inte kan genom att TRAS-schema ifylls.  

De fördelar som jag anser finns med TRAS materialet är att det blir lättare för pedagoger att 

tidigare fånga upp barn med språksvårigheter och förseningar. Även genom att planera 

verksamheten utifrån TRAS delar kan man komma långt med barnens språkutveckling. Det 

skriver även Katrina Anderson (2007) i sitt examensarbete och påstår att pedagogernas mål 

med TRAS är att använda materialet som ett verktyg i arbete på förskolan samt att 

uppföljning av TRAS främst används att kartlägga och utveckla förskolans verksamhet.  

Informanterna menar att den pedagogiska miljön är betydande för barnens lärande.  En av 

pedagogerna förklarar att de arbetar i små grupper samt att de erbjuder barnen olika aktiviteter 

utifrån barnens intresse och önskemål. Enligt Ladberg (2003) utvecklas barnens språk mycket 

mer i en liten grupp och i en lugn miljö. Vidare förklarar en av mina informanter att materialet 

är placerad så att barnen kan nå det och att det alltid finns tillgängligt för barnen. Enligt 

läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) ska pedagogerna i förskolan anpassa verksamheten till 

alla barn.  Även Svensson (2009) anser att miljön spelar en viktig roll för barnens 

språkutveckling. Svensson menar också att det finns olika miljöfaktorer som är betydande för 

det enskilda barnet och påverkar barnens inlärningsförmåga. Miljöfaktorerna kan vara barnens 

intresse och förmåga att använda miljön, utrymme och materialet enligt Svensson(2009).  

Som tidigare nämnt har alla informanterna varit eniga om att pedagoger kan stimulera barnens 

språkutveckling under hela dagen genom olika aktiviteter så som: lek, bild, rörelse, musik, 
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dans och drama.  Detta kopplar jag till Ladberg (2003) som skriver att språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn bör ske i den vardagliga verksamheten och att det är viktigt att pedagogerna 

är medvetna om att arbetet bör ske i den vardagliga verksamheten. Jag anser att barnen lär sig 

och utvecklas genom samspel med pedagoger och övriga barn, något som är naturligt i den 

pedagogiska verksamheten. Genom lek och olika pedagogiska aktiviteter sker barnens lärande 

enligt min egen erfarenhet. 

 Ladberg (2003) skriver att det behövs mycket kunskap om flerspråkighet för att personalen 

ska kunna göra ett bra arbete med barnens språkutveckling. Det stärks även av informanterna 

som utryckte önskemål om mer kompetensutveckling och föreläsningar som handlar om 

flerspråkighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

6. Avslutning 

Mina frågeställningar har blivit besvarade genom de sex intervjuer som jag genomförde trots 

att jag till viss del fick ändra mitt syfte med undersökningen. Jag har fått en inblick i hur 

pedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. Resultatet stämmer 

över min egen erfarenhet som jag hade innan jag började med denna studie. Jag ansåg att det 

saknas tydligt definierade arbetsmetoder för arbete med flerspråkiga barn och det fick jag 

bekräftat i min undersökning.  Min förhoppning var att min egen erfarenhet skulle 

kompletteras med positiv respons från andra pedagoger men tyvärr det blev inte uppfyllt.  

Mitt val av förskolor grundades på av att det skulle finnas flerspråkiga barn i verksamheten 

men i olika utsträckningar. Min egen tanke var att om en förskola har en majoritet av barn 

med annat språk än svenska då ska det finnas en modersmålslärare som stöd i arbete med 

dessa barn. Resultatet från undersökningen visade att det saknades modersmålslärare på de 

förskolor som deltog i min studie. Jag ville även se olika exempel på hur 

modersmålsundervisning är integrerad i olika förskolor utifrån barnens flerspråkighet. Jag 

kunde inte undersöka detta då det inte fanns någon modersmålsundervisning på de förskolor 

som jag genomförde intervjuer. Det existerade såväl ekonomiska som organisatoriska hinder 

samtidigt som personalens egna värderingar också spelade en viktig roll.  

 

Skolverket (2008)  påstår att integrerad modersmålsundervisning är den bästa för 

språkutvecklingen av både modersmålet och det svenska språket. Något som synliggjordes på 

en av förskolorna där förskolechefen beslutade att modersmålsundervisning inte skulle finnas 

på grund av att den inte är integrerad i den dagliga verksamheten.  

Resultatet pekar på att språkutvecklingen påverkas av det dagliga samspelet, miljön samt 

förskolepedagogernas förhållningssätt. Det styrks av Vygotskijs sociokulturella teori som 

innebär bland annat att barns språk utvecklas i samtal med vuxna.  Även Bente Eriksen 

Hagtvets menar att språkutvecklingen sker under det dagliga samspelet på förskolan. Både 

Vygotskijs teori och Bente Eriksen Hagtvets forskning lyftes fram av de intervjuade 

förskolepedagogerna som lyfter fram deras eget förhållningssätt som en betydelsefull faktor i 

arbetet med språkutvecklingen på förskolan. En miljö som barnen har skapat utifrån sina egna 

intressen ses också som viktigt i utvecklingen av barns språk enligt de intervjuade 

förskolepedagogerna.  

Denna studie grundades på förskolepedagogernas synpunkter och erfarenheter. Det skulle 
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vara intressant att göra samma studie med föräldrar, om hur de ser på förskolans  

arbete med språkutveckling för flerspråkiga barn. Jag skulle även vilja höra föräldrarnas    

åsikter om hur de vill att modersmålsundervisning integreras i förskolan. 
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Bilaga1
 

Hej! 

Mitt namn är Edita Dracic och jag studerar min sista termin på förskollärare programmet på 

Linnéuniversitet i Växjö. Jag skriver examensarbete som handlar om flerspråkiga barn i 

förskolan. Jag kommer att undersöka några pedagogers arbetssätt och metoder samt tankar 

kring att arbeta med flerspråkiga barn.  

 

 Intervjuer med förskollärare är metoden för min studie. Jag kommer att skicka ut intervjus 

frågor till berörda pedagoger i god tid. Intervjun kommer att spelas in samt tar ca 30 minuter.  

Alla som är involverade i genomförande av mina intervjuer kommer att vara anonyma. 

Deltagande är frivillig och man har rätt att hoppa av från min studie när som helst om det 

känns inte rätt.  

Alla inspelade intervjuer kommer att raderas. Jag skulle vara väldigt tacksam om någon ville 

ställa upp på en intervju. 

För mer information och frågor ni kan kontakta mig  

Edita Dracic  

Tel: 073-9865925 

Mail: edrdd09@student.lnu.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor:  

Hur länge har du arbetat som förskolepedagog? 

 

Vilket är ditt modersmål?   

 

 Använder du ditt modersmål i arbetet med barn? 

 

Vad är dina egna erfarenheter i bemötande av flerspråkiga barn i förhållande till språk 

utvecklingen? 

 

Vilket arbetssätt använder ni på förskolan i arbetet med flerspråkiga barn? 

 

Vilka behov tror du flerspråkiga barn har utifrån din erfarenhet? 

 

Erbjuder förskolan modersmålsundervisning till alla flerspråkiga barn? (om svaret är ja, på 

vilket sätt är undervisningen etablerad på förskolan?) 

 

Hur bemöter ni föräldrar till flerspråkiga barn? (daglig kontakt, samtal, tolk, vilka extra 

resurser erbjuder ni?) 

 

Är du nöjd med resurser som finns i verksamheten?  

 

Arbetar ni aktivt på förskolan med flerspråkiga barn utifrån Lpfö98/10 samt hur kopplar ni det 

till läroplan?  

 

Vad anser du själv är viktigaste i den pedagogiska arbete med flerspråkiga barn utifrån din 

egen erfarenhet? 

 

Har du något att tillägga? 
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Bilaga 3 

Enligt ett forskningsbaserat material TRAS är en förkortning för Tidig Registering Av 

Språkutveckling i dagligt samspel (Tras 2004). Det är norsk observationsmaterial av barns 

språkutveckling i förskoleåldern som är utvecklad av förskollärare och logopeder. TRAS är 

ett heltäckande, mer nyanserad observationsmaterial som visar barnets förmågor och hela 

språkutvecklingen (2004). 

 

Enligt en av mina informanter, Barbro specialpedagogen på förskolan 1, används TRAS som 

ett arbetsredskap och ett material som hjälper pedagoger att arbeta förebyggande för att kunna 

erbjuda varje barn en komplett och individuell verksamhet i samråd med föräldrar. 

Katarina Andersson(2007) förklarar i sitt studentarbete syftet med TRAS materialet på 

följande sätt:  

                       Schemat som man använder sig av är beräknat att följa och beskriva den   

                       språkliga utvecklingen, på så sätt ska man som pedagog få en överblick över                    

                       barnets starka och svaga sidor. Genom att använda schemat ska man bli säker  

                       på att man observerar de väsentliga stegen som finns i barnets språkutveckling. 

 

                       

                            

Utbildning och barnomsorg i Enköpings kommun förklarar på sin hemsida att hela materialet 

består av en handbok, ett schema för att följa det enskilda barnets språkutveckling över tid 

och en vägledning för att på ett bra sätt komma igång med TRAS.  

TRAS materialet delas i tre olika områden, det är pragmatik, fonologi och semantik. 

I Pragmatik ingår hur barnet använder språket i samspel, kommunikation och uppmärksamhet. 

I Fonologi ingår hur barnet använder språkets ljud och form, det är uttal, grammatik, 

ordproduktion och meningsbyggnad. 

I Semantik ingår hur barnet använder språkets innehåll och betydelse, det är språkförståelse 

och språklig medvetenhet som omfattar semantik.  

Styrkan hos TRAS ligger i att observationerna sker i naturliga sammanhang, inte i 

specialkonstruerade situationer frånkopplade sitt sammanhang, inom ramen för den 

vardagliga leken, samvaron och pedagogiken.  

 

 


